van,voor en door Oostplaatse ondernemers...

Bestelformulier Glasnet Oostplaat
Naam organisatie
Adres
Postcode + plaats
Telefoonnummer
Contactpersoon
E-mail
Bankrekeningnummer
KvK-nummer
Door ondertekening van dit formulier geven wij opdracht aan de Coöperatieve Vereniging Glasnet Oostplaat U.A.
(hierna: Glasnet Oostplaat) voor de aanleg en de aansluiting van ons bedrijf op het open glasvezelnetwerk. Tevens
verbinden wij ons om lid te worden van Glasnet Oostplaat, alsmede van Ondernemersvereniging Oostplaat.

Eenmalige aanlegkosten per aansluitlocatie
Wij betalen éénmalig de werkelijke aansluitkosten (minimaal € 1.750,-) voor de aanleg van en de aansluiting op het
glasvezelnetwerk op bovenstaand adres tot aan de meterkast. Dit bedrag wordt als entreegeld door Glasnet Oostplaat
conform haar statuten bij ons in rekening gebracht. (De aansluitkosten voor 1 november 2012 bedroegen € 500,-).

Maandelijkse aansluittarieven (vastrecht/abonnementskosten)
❑ Instap:

100 Mbps

€ 150,00

❑ Basis:

200 Mbps

€ 300,00

❑ Royaal:

500 Mbps

€ 700,00

1000 Mbps

€ 900,00

❑ Giga:

(Graag uw keuzes duidelijk aankruisen) De vermelde bandbreedte betreft ethernetcapaciteit. Standaard wordt internet access niet meegeleverd.

Betaling
❑ Wij gaan akkoord met automatische incasso per maand vooraf
❑ Wij gaan niet akkoord met automatische incasso per maand vooraf en betalen daarvoor de extra opslag van
5% over de factuurbedragen.
Alle bedragen zijn exclusief BTW. De duur van de overeenkomst met Glasnet Oostplaat bedraagt 60 maanden. Behoudens
opzegging wordt deze overeenkomst stilzwijgend verlengd met 60 maanden overeenkomstig artikel 15 van de algemene
voorwaarden.

Instemming algemene voorwaarden, statuten en huishoudelijk reglement
Op deze met Glasnet Oostplaat gesloten overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van Glasnet Oostplaat
van toepassing, die aan dit bestelformulier zijn gehecht. Bovendien zijn deze voorwaarden te downloaden op
www.glasnetoostplaat.nl. Wij hebben kennis genomen van en gaan akkoord met deze algemene voorwaarden.
Wij sluiten een uittreksel van de Kamer van Koophandel in (niet ouder dan twee maanden), alsmede een kopie van het
geldig identiteitsbewijs van rechtsgeldig vertegenwoordiger. Tevens hebben wij kennis genomen van de statuten en het
huishoudelijke reglement (laatste versie) en verklaren hiermee akkoord te gaan.
Glasnet Oostplaat bevestigt na ontvangst van dit bestelformulier de schriftelijke ontvangst van de opdracht, waarin zij
aangeeft dat zij deze overeenkomst zal uitvoeren, mits voldoende opdrachten voor de aansluiting op het glasvezelnetwerk
zijn verstrekt en de financiering is voltooid, één en ander ter beoordeling van Glasnet Oostplaat en zoals omschreven in
artikel 3.1 van de algemene voorwaarden. Bovendien zal Glasnet Oostplaat het besluit nemen omtrent toelating tot het
lidmaatschap.
Naam (tekenbevoegd)

Functie

Datum

Handtekening

